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Voorwoord

>l//e lofzij voor Allah, de Heer der werelden. Moge Allah de Verhevene

zegeningen sturen op onze Leider Muhammad^ en op zijn pure en reine

verwanten en metgezellen.

Vasten in de heilige maand Ramadan is een van de vijf fundamenten van de Islam. Vanaf
de dageraad tot zonsondergang laat de Moslim alles wat hij begeert aan fysieke en

mentale zaken achter zich, om met voile toewijding het hart te vervullen met de
gedachtenis aan Allah de Verhevene.

De heilige maand Ramadan is een gezegende maand waarin zelfs de breeders en zusters

die normaliter tekort schieten in hun toewijding aan de Islam, terugkeren naar het

Rechte Pad. Het is de maand waarin ons heilige Boek, de eerwaarde Quraan, is

geopenbaard aan onze geliefde Profeet Muhammad Het is de maand van zegeningen,

vergiffenis en zuivering, maar ook van geduld en doorzettingsvermogen.

Hoe goed zijn we op de hoogte van de voorwaarden en regels omtrent het vasten? Wij

danken Allah de Almachtige dat Hij ons in staat heeft gesteld om dit boekje samen te

stellen, dat de voorschriften van het vasten op een beknopte manier uitlegt volgens de
methodiek van de Maliki Madhab.

De Maliki Madhab is de wetschool die o.a. wordt gevolgd door onze breeders en zusters

in Marokko, Algerije, Tunesie, Libie, Mauritania, een deel van Egypte, Soedan, Mali,

Niger, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinee, Ghana, Benin, Ivoorkust, Kameroen, het

oostelijke deel van het Arabische schiereiland, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische

Emiraten.

o> / 9 &s „ 9 s /
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De heilige Profeet Si heeft gezegd:

"Degene voor wie Allah het beste voorheeft, aan hem schenkt Hij inzicht in/begrip van de
religie".

Bukhari & Muslim
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Inleiding

Wanneer men aan de vasten denkt, dan denkt men dikwijls meteen aan de heilige maand
Ramadan. We zijn door Allah de Almachtige opgedragen om gedurende deze gezegende
en heilige maand te vasten. De vasten heeft een aantal voorwaarden en regels. In dit

boekje worden deze voorwaarden en regels op een beknopte manier uitgelegd.

Gradaties van vasten
De vasten heeft drie gradaties. De laagste gradatie van vasten houdt in dat men zich

onthoudt van eten, drinken en geslachtsgemeenschap hebben, vanaf de dageraad tot

zonsondergang.
De middelste gradatie van vasten houdt in dat men (naast onthouding van eten, drinken

en geslachtsgemeenschap) de blik, oren, tong, handen, voeten en de rest van het

lichaam weerhoudt van het plegen van zonden.

De hoogste gradatie van vasten houdt in dat men zich onthoudt van wereldse gedachten
en gedachten anders dan aan Allah de Verhevene 1

. Met andere woorden, continue

bewustwording en gedachtenis aan Allah de Verhevene.

Waar dienen we naar te streven?
De Moslim dient minimaal naar de middelste gradatie van de vasten te streven. Om hier

aan te voldoen, dient het volgende in acht te worden genomen:

1. Men dient niet te kijken naar al datgene wat ongewenst en berispelijk is, en al

datgene wat een persoon weghoudt van de gedachtenis aan Allah de Verhevene 2
. Het

is dus afkeurenswaardig om naar televisie te kijken, te internetten, doelloos op straat

te hangen enz.

II ?s

Overgeleverd dat Hudhayfah 4§£> zei: de heilige Profeet heeft gezegd: "Het werpen

van de blik is een vergiftigde pijl uit de pijlen van iblies, Allah's La'nah op hem. Degene
dan die haar [namelijk: het werpen van de blik op ongewenste/Haraam zaken] laat uit

vrees voor Allah, hem zal Allah zulk een Imaan [overtuiging] schenken, waarvan hij de
zoetheid in zijn hart proeft/aantreft.

"

Al-Mustadrak 'alaa as-Sahiehayn van Imaam al-Haakim

2. Het beschermen van de tong tegen onzinnig praten, liegen, Ghiebah 3
, Namiemah

4
,

obsceen/onzedelijk praten, ongemanierd praten etc. Men dient zoveel mogelijk

zwijgzaam te zijn en de tong te gebruiken om Allah de Verhevene te gedenken en om
de heilige Quraan te reciteren. Het reciteren van de heilige Quraan op zich al is een
grote 'Ibaadah5

, ook wanneer men de woorden niet begrijpt.

1 Er mag wel gedacht worden aan zaken die nodig zijn, zoals werk, het bereiden van voedsel en al het
noodzakelijk.
2 Kijken naar iets wat Haraam is dient uiteraard ook vermeden te worden.
3 Achter iemands rug zijn/haar minpunten vertellen.
4 Roddelen; iets horen en het dan ergens anders doorvertellen op een manier waardoor er ruzie kan ontstaan.
5 Aanbidding.

9
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3. De oren afhouden van het luisteren naar alles wat ongewenst is. Ook dient men niet

te luisteren naar zaken die verboden zijn, want al hetgeen verboden is om uit te

spreken (zie punt twee) is ook verboden om naar te luisteren
6

.

4. De rest van de lichaamsdelen (zoals de handen en voeten) afhouden van het plegen

van zonden. Ook dient men bij de Iftaar, wanneer de Maghrib is aangebroken, de
maag te behoeden van voedsel wat niet Halaal is, of waarover men twijfelt (is het

nou wel of niet Halaal). Het heeft geen enkel nut dat men gedurende de dag zich

onthoudt van iets wat normaal gesproken wel toegestaan is (namelijk het nuttigen

van voedsel), om vervolgens na zonsondergang te ontvasten met iets wat altijd

verboden is. Datgene wat Haraam is, is als een gif dat de toewijding aan de religie

vernietigt.

£jL^
Ij* °(S" aIIp Si ^Jlp Al jy^j jli : jli ilp Si ^

De heilige Profeet JH heeft gezegd: "Hoeveel vastenden zijn er wel niet die niets hebben

aan hun vasten behalve honger7. En hoeveel in de nacht biddenden zijn er wel niet die

daar niets aan over houden dan slechts het 's nachts wakker blijven.

"

5. Niet te veel {Halaal voedsel) eten tijdens het ontvasten. Dikwijls propt men zich

tijdens de Iftaar zodanig vol, dat de maag helemaal gevuld raakt. Dit is zeer

afkeurenswaardig. Ook zien we dat vele lekkere hapjes, die gedurende het gehele

jaar niet gegeten worden, juist tijdens deze gezegende maand wel gegeten worden.
Hoe kan men zijn/haar begeerten beteugelen en overwinnen door middel van het

vasten, als men tijdens het ontvasten zich overgeeft aan overmatig eten van divers

voedsel? Door dit gedrag zal men het werkelijke doel van het vasten nooit behalen.

Het doel van het vasten is het breken en onderwerpen van de begeerten, zodat de
begeerten van de Nafs (ego) zwak worden en men godvruchtig wordt8

.

Het behoort tot de Aadaab (etiquettes) dat men overdag niet veel moet slapen zodat

men de honger en dorst kan voelen, en zodat men het verzwakt raken van de
krachten 9 kan voelen, waardoor het hart helder wordt10

. De vasten is dus niet alleen

een lichamelijke reiniging, maar ook een innerlijke en spirituele reiniging.

6 Roddelen is Haraam, maar ook luisteren naar roddels is Haraam.
7 In een andere authentieke overlevering van Sunan ad-Daarimi staat in plaats van 'honger' het woord 'dorst'.
8 Tot de doelen van de vasten is het zwak maken van de krachten (begeerten), die de satan als middel gebruikt

om de mensen terug te laten keren tot slechtheden.
9 Hiermee wordt niet lichamelijke kracht hedoeld, maar de krachten (begeerten) die de satan als middel
gebruikt om mensen te verleiden tot het begaan van een zonde.
10 Hiermee wordt bedoeld dat men niet overheerst wordt aan continue gedachtenis aan begeerten, omdat de
krachten die door de duivels worden gebruikt om de mens aan te zetten tot zonden(nl. begeerten), afgenomen
zijn en men dus vrijer van begeerten wordt en hierdoor dus een helderder en nuchterder kijk op de wereld

krijgt.

Musnad Ahmad, ook in: de Sunans van Nasaa-i & Ibn Maadjah

10
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6. Na de Iftaar dient het hart tussen hoop en vrees in te zijn. Dit betekent dat men niet

te veel hoop moet hebben dat de vasten is geaccepteerd, maar ook niet te veel vrees

dat de vasten niet is geaccepteerd. En dit dient niet alleen de staat te zijn van
eenieder na de Iftaar, maar ook aan het einde van elke aanbidding die men verricht

(zoals het gebed, het reciteren van de heilige Quraan, het geven van Sadaqah etc.).

; Jill cdii^2j ^l^aJl Ojj ^S^^cli dJJl :ii ^ i3i ^ eJ^Vi ^

Overgeleverd over al-Ahnaf bin Qays dat er tegen hem werd gezegd: u bent al een
hele oude man en het vasten maakt u zwak. Toen zel hij (aI- Ahnaf bin Qays): ik

bereid deze vasten voor, voor een lange reis [Hiernamaals], en Sabr doen (geduld)

op gehoorzaamheid jegens Allah is makkelijker dan Sabr doen op Allah's bestraffing.

Na afloop van de dag, wanneer men de vasten heeft voltooid, dient men terug te kijken

op de dag en te evalueren of aan de zes hierboven genoemde punten is gehouden en in

hoeverre men dit moet verbeteren. Door dit te doen zal men merken dat men zich

gedurende de maand Ramadan spiritueel gezien steeds verder ontwikkelt en steeds

dichterbij het doel komt van de vasten.

11
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Definitie van "Sawm"

Lingui'stische betekenis11 :

'Jezelf weerhouden van iets'. Het woord "Sawm" is in het volgende vers in de
lingui'stische betekenis gebruikt:

{Ik heb de meest Genadevolle gelofte gedaan mezelf te onthouden [van praten]}.

Soerah Maryam, Aayah 26

Terminologische betekenis :

Jezelf weerhouden van de begeerten/lusten van de buik en geslachtsdeel in elk deel van
de periode beginnend vanaf de dageraad tot zonsondergang, met de intentie om hiermee
Allah de Verhevene te aanbidden/tevreden te stellen

13
.

De heilige maand Ramadan

De vasten in de heilige maand Ramadan is Fard 'Ayn
14 en is verplicht op elke Mukallaf 5

.

De vasten in de heilige maand Ramadan is een van de vijf fundamenten binnen de Islam.

De verplichting is vast komen te staan via de Quraan en Sunnah:

{O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteid zoais het voor degenen, die voor u
waren, verplicht was gesteid, opdat gij godvruchtig moogt worden}.

Soerah al-Baqarah, Aayah 183

11 Taalkundige betekenis.
12 De betekenis die de Islamitische Sharie'ah er aan heeft gegeven.

14
Verplichting op elk individu.

15 Een persoon die de pubertijd heeft bereikt, volledig bij verstande is en de boodschap van de Islam heeft

gekregen.

12
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185 4jI L0jjLS\ o

{De maand Ramadan is die, waarin de Quraan werd nedergezonden: rechte leiding voor

de mensen, gids en duidelijke woorden van oordeel. Daarom, wie onder u deze maand
beleeft, laat hem daarin zeker vasten}.

Overgeleverd dat Ibn 'Umar if§| heeft gezegd: De heilige Profeet zei: "De Islam is

gebaseerd op vijf zaken: getuigen dat er geen God is dan Allah en dat Muhammad ^
Zijn dienaar en boodschapper is, het onderhouden van het gebed, het geven van de
Zakaat, de bedevaart en vasten tijdens de maand Ramadan.

"

De heilige maand Ramadan is de 9
e maand binnen de Islamitische kalender. Het

Islamitische jaar, dat gebaseerd is op de maankalender, kent twaalf maanden. Het

Islamitische jaar heeft elf of twaalf dagen minder dan een zonnejaar. De twaalf

Islamitische maanden zijn:

1. Muharram.

2. Safar.

3. Rabie'ul-Awwal.

4. Rabie 'ul-Aagir/Rabie 'uth -Thaani.

5. Djumaadal-Oelaa.

6. Djumaadal-Aagirah/Djumaadath-Thaaniyah.

7. Radjab.

8. Sha'baan.

9. Ramadan.

10. Shawwaal.

11. Dhul-Qa'dah.

12. Dhul-Hidja/Dhul-Hadj.

Soerah al-Baqarah, Aayah 185

Bukhari & Muslim

13
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Hoe wordt de maand Ramadan vastgesteld?

Een maand binnen de Islamitische kalender kan uit 29 of 30 dagen bestaan 16
. Op de 29 e

dag van elke (islamitische) maand wordt gekeken naar de sikkelmaan om het begin van
de volgende (islamitische) maand vast te stellen. Wanneer de sikkelmaan gezien is op de
29 e dag na zonsondergang, dan begint daarmee direct de l

e dag aan van de nieuwe
maand [een islamitisch etmaal begint met zonsondergang]. Wanneer de sikkelmaan op
de 29 e dag na zonsondergang nergens op aarde is gezien, doordat het bijvoorbeeld

bewolkt is, dan duurt de huidige maand nog voort en vangt met deze zonsondergang de
30 e dag aan. Na deze 30 e dag begint automatisch de nieuwe maand.
Dit geldt ook voor de maand Ramadan. Op de 29 e dag van Sha'baan zal worden gekeken
of de sikkelmaan te zien is. Als minstens twee betrouwbare mensen de sikkelmaan
hebben gezien en hierover getuigen, dan is het begin van de maand Ramadan
vastgesteld.

Het 'gezien-zijn' van de sikkelmaan is het uitqanqspunt17 voor het begin van de maand
Ramadan (en alle andere maanden binnen de Islamitische kalender). Het begin van de
maanden is dus gekoppeld aan het daadwerkelijk worden gezien van de sikkelmaan en

niet aan het bestaan van de sikkelmaan. Dit betekent dat het dus niet is toegestaan om
het begin van een maand vast te stellen door middel van berekeningen 18

.

Het zien van de sikkelmaan is niet gebiedsgebonden. Dit betekent dat het niet uitmaakt

waar ter wereld de sikkelmaan is gezien, als er maar aan de voorwaarden wordt voldaan.

Overgeleverd van Ibn Vmar i§| atet /?// fteeft gezegd: de Profeet ze/; "l/asten 7"t////e

n/et tot jullie de maan zien en doen jullie geen 'led al-Fitr tot jullie hem zien, indien het

bewolkt wordt op jullie, maken jullie de telling [van dertig dagen] dan af".

En in een andere overlevering [de Profeet 5H7 zei: "De maand heeft [soms] 29 nachten,

vasten jullie niet totdat jullie hem [de maan] zien, indien het bewolkt wordt op jullie,

maken jullie het aantal van 30 dan af.

"

Bukhari & Muslim

16 Een maand binnen de Islamitische kalender kan dus nooit uit 28 dagen of 31 dagen bestaan, zoals dit wel het

geval is bij de Gregoriaanse kalender (de kalender die hier in het Westen wordt gehanteerd).
17 Als er in de Islam iets verplicht is op iedereen, dan is het zo dat het voor iedereen te achterhalen moet zijn.

Bijvoorbeeld: het vaststellen van het begin van de Ramadan geschiedt door het zien en niet door berekeningen,

want anders zouden mensen afhankelijk zijn van een select groepje die deze berekeningen kan maken.
18 Helaas wordt tegenwoordig ook gebruik gemaakt van berekeningen om het begin en einde van de maand
Ramadan vast te stellen. Dit zien we terug in de verdeeldheid die er heerst tijdens het begin en einde van de
Ramadan.

14
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De dag van Shakk
Wanneer het op de 29 e dag van Sha'baan bewolkt is en men hierdoor de maan niet kan

zien, dan wordt de 30 e dag van de maand Sha'baan Jaum ash-Shakk (de dag van
twijfel) genoemd. Door de bewolking kan men de maan niet zien en zo geen oordeel

geven dat gebaseerd is op zekerheid. Maar indien het niet bewolkt is, dan wordt de
volgende dag geen Jaum ash-Shakk genoemd, omdat men nu zekerheid heeft dat de
maan wel/niet is gezien.

Wanneer het de 29 e dag van de maand Sha'baan is en de maan is niet te zien vanwege
bewolking, dan is de volgende dag Jaum ash-shakk. Indien men toch besluit om te

vasten op Jaum ash-shakk met de volgende intentie: "als het morgen echt Ramadan is

dan heb ik voldaan aan de verplichting, maar als het morgen geen Ramadan blijkt te zijn

dan is dit een vrijwillige vastendag", en de volgende dag blijkt dat het echt Ramadan is

(omdat bijvoorbeeld de maan in een ander gebied wel te zien is geweest omdat het daar

niet bewolkt was), dan dient deze persoon de rest van de dag zich te onthouden van
zaken die het vasten verbreken en dient tevens deze dag in te halen na de Ramadan. De
reden hiervoor is het feit dat deze persoon geen geldige intentie heeft gedaan (het

aannemen van een onzekere intentie voor de vasten is niet geldig).

Het vasten op Jaum ash-Shakk is ongewenst, behalve voor degenen die normaliter op die

dag(en) vasten (bijvoorbeeld elke maandag en donderdag).

De valse en ware dageraad
Zoals al aan de orde is geweest mag men tijdens de heilige maand Ramadan vanaf de
dageraad (Fadjr) tot zonsondergang niet eten, drinken en geslachtsgemeenschap
hebben. De dageraad dient men niet te verwarren met zonsopkomst, want dit zijn twee
totaal van elkaar verschillende zaken. De dageraad breekt veel eerder aan dan
zonsopkomst19

. Daarnaast heb je de valse dageraad en de ware dageraad.

Als de dageraad bijna aanbreekt, dan verschijnt er vanuit de oostelijke horizon een
verticaal lichtschijnsel. Dit noemt men de valse dageraad 20

, want aan de horizon

verschijnt er weer duisternis. Hierna verschijnt over de gehele breedte van de oostelijke

horizon licht dat steeds hoger wordt. Dit is de ware dageraad en tevens de begintijd van
het Subh gebed 21

. Vanaf het moment dat de ware dageraad aanbreekt mag men niet

meer eten, drinken en geslachtsgemeenschap hebben wanneer men gaat vasten.

19 Zonsopkomst betekent dat de (ronding van de) zon boven de oostelijke horizon verschijnt.
20 In astronomische termen wordt dit "zodiakaal licht' genoemd.
21 De ware dageraad breekt aan wanneer de zon 18 graden beneden de horizon staat. In de zomer duurt de
periode tussen de dageraad en zonsopkomst korter en in de winter langer.

15
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Voortreffelijkheden van de vasten

t^J fill \\~ As , of/ >i
,

i , "t « ? f Jli
| . . «„o„-« f j /

LSr
~ij ^JJlj tj^L> 3} c&li jf il5lS jjil OI3 t(j4^ Sfj cdijj

^0 4jj^-^j 4jI^j iij-^J CcfJ-^-oJi ^j-a <0M wLp ^^-v2-^ ^ ^J"^"

Overgeleverd van Aboe Hurayrah 4lk> dat de heilige Profeet £§f heeft gezegd: "Het vasten

is een schild, laat hij [d.w.z. de vastende] niet vulgair zijn en laat hij niet handelen als

een onwetende. Indien iemand ruzie met hem zoekt of hem uitscheldt, laat hem dan
zeggen: voorwaar, ik ben aan het vasten (twee keer). Bij Hem in wiens macht mijn leven

is, voorwaar de veranderde geur van de mond van de vastende is beter bij Allah dan de
geur van musk [bij juHie]. [Allah, de Verhevene, zegt:] "Hij [nl. de vastende] laat zijn

voedsel, zijn drank en zijn begeerten omwille van Mij. Het vasten is voor Mij en Ik ben
degene die er voor zal belonen. En de goede daad wordt minstens vertienvoudigd

beloond.

"

Sahieh Bukhari

"0 jongeren, wie van jullie in staat is om te trouwen laat hem dit dan 00k doen,

aangezien het de ogen in bedwang houdt en de schaamdelen beschermt. En degene die

daartoe niet in staat is, laat hij dan vasten, want voorwaar het vasten is dan een schild

voor hem.

"

Bukhari & Muslim

16
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La" I^JLCcj 4lip Si 4jM Jj-^J • Si (j^J t£j^~\ wLxI- ^1 ^^P

Overgeleverd van Aboe Sa'ied al-Khudri ^> dat hij heeft gezegd: de Profeet jff ze// "£r

/s geen dienaar die een dag voor Allah vast of Allah verwijdert hierdoor zijn gezicht van
het Hellevuur tot een afstand van 70 jaren.

"

Sahieh Muslim

OU^J ^L^> aIIp Si A I jj-^j : jll i^p Si (^^j <J>J ^

"Degene die vast in de Ramadan met Iemaan en hopende op een beloning (van Allah de
Verhevene) zal al zijn voorgaande (kleine) zonden vergeven krijgen."

Sahieh Bukhari
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Voorwaarden van de vasten

Wanneer is de vasten verplicht?

1. Men
2. Men
3. Men

dient de pubertijd te hebben bereikt .

dient in staat te zijn om te kunnen vasten

dient niet op reis zijn
24

.

23

Wanneer is de vasten geldig?

1. Men dient moslim te zijn .

2. Het moet een toegestane periode zijn om in te vasten 26

Wanneer is de vasten zowel verplicht als geldig?

1. Men dient 'Aql (verstand) te bezitten.

2. Men dient rein te zijn van menstruatie (Haid) en postnatale bloeding (Nifaas).

3. In geval van het vasten van de heilige maand Ramadan: de tijd moet hier voor
aangebroken zijn

27
.

22 Indien een kind de pubertijd niet heeft bereikt, dan is het vasten niet verplicht op dit kind. Maar indien dit

kind toch vast, dan is het vasten wel geldig. Ook is het niet gewenst om een kind aan te sporen om mee te

vasten tijdens de heilige maand Ramadan. In tegenstelling tot het vasten dient een kind wel aangespoord te

worden om het gebed te verrichten vanaf de leeftijd van zeven jaar en met klem opgedragen te worden
wanneer het kind de leeftijd van tien jaar bereikt. Vanaf de pubertijd wordt zowel het vasten als het gebed
verplicht op het kind.
23 Men is niet verplicht om direct te vasten in geval van ziekte. Een vrouw die zwanger is of borstvoeding geeft,

valt onder hetzelfde voorschrift, omdat het gevolgen voor de baby kan hebben indien de vrouw gaat vasten.
24 Indien men op reis is, dan is het niet verplicht om direct te vasten. Zie hierover meer in hoofdstuk: 'vasten

tijdens het reizen'.
25 Het vasten (maar ook andere aanbiddingen zoals het gebed, Zakaat, Hadj etc.) is ook verplicht op een niet-

Moslim. Echter, wanneer een niet-Moslim vast, dan is dit vasten niet geldig, hij dient eerst Moslim te worden.
26 Er zijn een aantal dagen waarop het Haraam (verboden) is om te vasten: 'led al-Fitr, 'led al-Adhaa en de
twee dagen na 'led al-Adhaa.
27 Zie hoofdstuk:'hoe wordt de maand Ramadan vastgesteld?' voor meer informatie over het vaststellen van de
maand Ramadan.
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Verplichte onderdelen van de vasten

Verplichte onderdelen zijn die onderdelen waarvan de geldigheid van een 'Ibaadah28

afhangt. Fard (verplicht) is datgene wat Allah de Almachtige en Zijn Profeet $H ons met

zodanige klem en nadruk hebben opgedragen, dat het nalaten ervan bestraffing inhoudt

en het naleven ervan beloning. Met andere woorden: wordt een verplicht onderdeel niet

gedaan, dan is de aanbidding (in dit geval de vasten) niet geldig. De vasten heeft twee
verplichte onderdelen:

1. Het aannemen van de intentie.

2. Onthouding van elke zaak die de vasten verbreekt, vanafde dageraad (Fadjr) tot

zonsondergang.

Het aannemen van de intentie:

Het is verplicht om de intentie
29 aan te nemen voor de vasten, ongeacht of deze vasten

vrijwillig of verplicht is. De heilige Profeet ?§| heeft gezegd:

"Voorwaar de daden worden beoordeeld op basis van de intentie, en elke persoon krijgt

datgene wat zijn intentie was.

"

Bukhari en Muslim

Het is een voorwaarde dat de intentie aangenomen wordt nog voordat de dageraad
aanbreekt30

:

Overgeleverd van Umm al-Mu'minien, Sayyidatunaa Hafsah dat heilige Profeet^
fteeft gezegd: "Degene die voor het aanbreken van de dageraad geen intentie heeft

aangenomen [letterlijk: niet vastbesloten is] om te vasten, voor hem/haar is er dan geen
[geldige] vasten. " (D.w.z. de vasten van zo iemand is dan niet geldig voor die dag).

Aboe Dawoed & Tirmidhi

28 Aanbidding.
29 Intentie houdt in dat men in het hart (gedachten) datgene voorneemt wat men wenst te doen.
30 Vanaf het moment dat de zon onder is gegaan (Maghrib) kan men de intentie aannemen voor de volgende

dag. De periode voor het aannemen van de intentie is dus tussen zonsondergang en dageraad. Neemt men pas
na de dageraad de intentie aan, dan is de vasten niet geldig omdat niet is voldaan aan de voorwaarde die de
intentie geldig maakt.
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Het is voldoende om een keer intentie aan te nemen voor de vasten waarin continu'i'teit

verplicht is, zoals de vasten in de maand Ramadan, de vasten van Kaffaarah 31 van de
maand Ramadan etc

32
. Anders gezegd: het is gewenst om elke dag opnieuw de intentie

aan te nemen voor de vasten, maar het volstaat om een intentie aan het begin van de
desbetreffende vastenperiode te doen 33

. Dit geldt echter alleen wanneer er sprake is van
continu'i'teit. Wordt de continu'i'teit van de vasten verbroken door bijvoorbeeld de
menstruatieperiode, bevalling, ziekte, op reis gaan, flauwvallen of krankzinnigheid, dan
dient de intentie opnieuw te worden gedaan.
'Ziekte' en 'op reis gaan' verbreken de vasten niet. De vasten van een zieke persoon of

een reiziger is gewoon geldig indien deze persoon vast. Maar omdat ziekte en op reis

gaan twee zaken zijn die de continu'i'teit van de vasten verbreken, dient men voor elke

nieuwe dag dat men ziek/op reis is opnieuw de intentie aan te nemen indien men gaat

vasten.

Onthouding van elke zaak die de vasten verbreekt, vanafde dageraad (Fadjr)

tot zonsondergang:
Het tweede verplichte onderdeel van de vasten is onthouding van elke zaak die de vasten

verbreekt, vanaf de dageraad tot zonsondergang. Allah de Verhevene openbaart in de
heilige Quraan:

{En eet en drinkt, totdat voor u de witte draad zlch onderscheidt van de zwarte draad bij

de dageraad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond}.

31 Zie hoofdstuk: 'wanneer dient Kaffaarah gedaan te worden?' voor de zaken die de Kaffaarah verplichten.
32

Continu'i'teit is verplicht voor de volgende soorten vasten: het vasten in de maand Ramadan, Kaffaarah van

de maand Ramadan, Kaffaaratul Qatl, Dihaar en Nadr. Soorten vasten waarin continu'i'teit niet verplicht is, zijn:

het inhalen van het vasten van de maand Ramadan en Kaffaaratul Yamien.
33

Dit betekent dat de intentie die gedaan is voor de eerste dag van de maand Ramadan voldoende is voor de
gehele maand, omdat het vasten van de maand Ramadan gezien wordt als een aanbidding. Het is echter wel
gewenst om voor elke nieuwe dag de intentie opnieuw aan te nemen. Indien de continu'i'teit wordt verbroken,

dan is het verplicht om de intentie opnieuw aan te nemen.

Soerah al-Baqarah, Aayah 187
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De zaken die de vasten verbreken

Een van de fundamenten van de vasten is dat men zich vanaf de dageraad tot

zonsondergang onthoudt van zaken die de vasten verbreken. De volgende zaken
verbreken de vasten:

1. Het hebben van geslachtsgemeenschap.

2. Uitscheiding van Maniy35 (sperma) en Madhy36 (voorvocht) als gevolg van voorspel,

kijken of nadenken/fantaseren. Indien deze twee zaken vanzelf vrijkomen door
bijvoorbeeld ziekte of incontinence, dan verbreekt dit de vasten niet. Ook verbreekt

de vasten niet door het hebben van een natte droom37
.

3. Opzettelijk braken 38
. Indien niet opzettelijk maar vanzelf overgegeven wordt, dan

dient er gekeken te worden of er iets teruggeslikt is van het braaksel. Indien er iets

teruggeslikt is, dan is de vasten verbroken.

4. Het terechtkomen van iets vloeibaars in de keel, ongeacht of dit via de mond, neus,

oor of oog gebeurt. Het maakt hierbij niet uit of dit opzettelijk gebeurt of per ongeluk.

Indien men overdag iets door de neus opsnuift en dit vervolgens in de keel terecht

komt, dan is de vasten verbroken en dient deze dag ingehaald te worden. Hier dient

dus op gelet te worden wanneer de Wudu wordt verricht tijdens het vasten. De

heilige Profeet 5§1 heeft gezegd:

"Verricht de Wudu volledig (en royaal), doe gilaal van je vingers en doe extra goed
Istinshaaq (d.w.z. snuif het water wat verder op dan het zachte gedeelte van de
neus) tenzij je aan het vasten bent."

Aboe Dawoed

Het terechtkomen van een vaste substantie in de keel via de mond verbreekt het

vasten niet, mits het niet in de maag terecht komt. Bereikt deze vaste substantie wel

de maag, dan is de vasten verbroken. 39

Wanneer Kohl wordt gebruikt voor de ogen, dan bestaat de mogelijkheid dat deze
Kohl in de keel terechtkomt40 . Wanneer dit daadwerkelijk gebeurt, dan is de vasten

verbroken en dient deze dag ingehaald te worden.

34 Fundament betekent hier: een verplicht onderdeel.

35

37 Het vrijkomen van Maniy tijdens de slaap.
38 Hiermee wordt "expres overgeven' bedoeld.
39 Er is hier dus een verschil tussen een vloeistof en vaste stof betreft het terechtkomen in de keel. In geval van

een vloeistof verbreekt het vasten indien deze in de keel terechtkomt, maar in geval van een vaste stof

verbreekt het vasten pas na het bereiken van de maag. Dit, omdat de mogelijkheid nog bestaat om de vaste

stof uit de keel te verwijderen.
40 De Kohl komt via de traanbuis en traanzak terecht in de nasolacrimale buis. De nasolacrimale buis is direct

verbonden met de neusholte. Via deze buis komt de Kohl uiteindelijk terecht in de keel.
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Hetzelfde geldt voor de oren. Wanneer er olie wordt aangebracht in het oor, dan kan

deze olie in de keel terechtkomen 41
. Ook in dit geval is de vasten verbroken en dient

deze dag ingehaald te worden indien dit daadwerkelijk gebeurt. Hetzelfde geldt voor

de neus.

Maar indien de Kohl of olie wordt aangebracht op/in de ogen/oren/neus voordat de
Fadjr is aangebroken, dan is de vasten niet verbroken indien deze zaken overdag in

de keel terechtkomen42
.

5. Het terechtkomen van iets vloeibaars in de maag via een wijde opening.

6. Het terechtkomen van een vaste stof in de maag via de mond.

7. Het inhaleren van rook dat lekker ruikt, zoals wierook, Boghor, waterpijp, sigaret etc.

Indien deze rook zonder opzet vanzelf binnenkomt, dan verbreekt dit de vasten niet.

8. Het inhaleren/met opzet terecht laten komen van stoom (afkomstig van voedsel) in

de keel. Indien dit niet met opzet gebeurt, dan verbreekt dit de vasten niet.

9. Het terechtkomen van braaksel in de maag, toen de mogelijkheid er was om het uit

te spugen.

10. Het terechtkomen van sap van Siwaak of tandpasta in de maag.

41 De oor is door middel van de buis van Eustachius verbonden met de neusholte en keel. De buis van
Eustachius zorgt ervoor dat de druk aan weerszijden van het trommelvlies gelijk blijft.

42 Wanneer een persoon olie aanbrengt in zijn oor voordat de Fadjr aanbreekt en vervolgens merkt hij in de
middag dat deze olie in de keel is terechtgekomen, dan is de vasten niet verbroken. Dit, omdat de olie voor de
Fadjr was aangebracht. Maar indien de olie na het aanbreken van de Fadjr wordt aangebracht en vervolgens

komt hier iets van in de keel terecht, dan is het vasten wel verbroken. Hetzelfde geldt voor Kohl.
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Mijn vasten is verbroken, wat nu?

Wanneer de vasten wordt verbroken, dan heeft dit de volgende (mogelijke)

consequenties:

- Imsaak (onthouding van aHe zaken die het vasten verbreken) gedurende de rest van

de dag.

- Alleen inhalen.

- Inhalen en Kaffaarah43 .

Verbreking van de continuiteit met betrekking tot de intentie.

De vasten zonder opzet verbreken in de heilige maand Ramadan
Indien de vasten zonder opzet wordt verbroken in de maand Ramadan44

, dan dient deze

dag ingehaald te worden. De rest van de dag dient men Imsaak te doen. Dit betekent:

onthouding van alle zaken die de vasten verbreken. Indien men zich niet houdt aan
Imsaak, dan schendt men de heiligheid van de maand Ramadan.

Samenvattend: Imsaak doen en deze dag inhalen.

De vasten met opzet verbreken in de heilige maand Ramadan
Indien de vasten met opzet wordt verbroken in de maand Ramadan, dan wordt hiermee
de heiligheid van de maand Ramadan geschonden45

. Vanwege deze schending dient men
niet alleen deze dag in te halen, maar ook Kaffaarah (boetedoening) te doen.

Samenvattend: Imsaak doen, deze dag inhalen en Kaffaarah.

De vasten verbreken buiten de heilige maand Ramadan
Wanneer tijdens de verplichte vasten (zoals de gemiste dagen inhalen van de maand
Ramadan) zonder opzet de vasten wordt verbroken, dan dient deze dag ingehaald te

worden. Indien met opzet op zo een dag de vasten wordt verbroken, dan hoeft men
enkel deze dag in te halen zonder Kaffaarah te doen.

43 Kaffaarah: boetedoening wegens het schenden van de heiligheid van de maand Ramadan door met opzet het

vasten te verbreken. Kaffaarah is ingesteld door Allah de Verhevene om de Nafs te weerhouden van datgene
wat het begeert.
44

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door per ongeluk een slok water te drinken of uit vergeetachtigheid iets te

eten. Als dit gebeurt, dan is het vasten verbroken en dient men deze dag in te halen. Tevens dient men
gedurende de rest van de dag zich te onthouden van eten en drinken (het doen van Imsaak).
45 Met 'opzet' wordt bedoeld dat het vasten wordt verbroken met eigen wil/met onwaarschijnlijke vergissing/

expres.
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Samenvattend:

In verplichte vasten zonder opzet het vasten verbreken: deze dag inhalen.

In verplichte vasten met opzet het vasten verbreken: deze dag inhalen.

Wanneer tijdens de vrijwillige vasten zonder opzet de vasten wordt verbroken, dan hoeft

deze dag niet ingehaald te worden. Wei dient men Imsaak te doen. Het met opzet de
vrijwillige vasten verbreken is Haraam. Deze dag dient ingehaald te worden, maar het is

niet verplicht om Imsaak te doen.

Samenvattend:

In vrijwillige vasten zonder opzet het vasten verbreken: alleen Imsaak doen.

In vrijwillige vasten met opzet het vasten verbreken: niet verplicht om Imsaak te doen,

maar deze dag wel inhalen.
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Hoe wordt Kaffaarah gedaan?

Kaffaraah (boetedoening wegens het schenden van de heiligheid van de maand
Ramadan) client op een van de volgende drie manieren te worden gedaan, waarbij de
eerste manier de voorkeur verdient boven de rest (omdat er op deze manier ook anderen
profijt van hebben):

1. Het voeden van 60 arme Moslims46 .

2. Het aaneengesloten vasten van 60 dagen47
.

3. Het vrijlaten van een slaaf
48

.

Wanneer dient Kaffaarah gedaan te worden?

Kaffaarah dient te worden gedaan indien een van de volgende zaken optreedt :

1. Het opheffen van de intentie. De intentie is een van de fundamenten van het vasten.

Wanneer een fundament ontbreekt, dan is de vasten niet geldig. Indien de intentie

wordt opgeheven, dan dient deze dag ingehaald te worden en Kaffaarah te worden
gedaan.

2. Het hebben van geslachtsgemeenschap. Degene die overdag met opzet gemeenschap
heeft tijdens de vasten, dient zowel deze dag in te halen alsook Kaffaarah te doen.

Allah de Verhevene openbaart in de heilige Quraan:

{Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie lot

heeft beschikt; en eet en drinkt, totdat voor u de witte draad zlch onderscheidt van de
zwarte draad bij de dageraad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond}.

Soerah al-Baqarah, Aayah 187

46 Het voedsel moet hetzelfde zijn als wat men normaal in het dagelijkse leven nuttigt. De hoeveelheid moet
ongeveer een Mudd zijn (twee handen vol, +/- 0,5 kilo).
47 Deze zestig dagen dienen achter elkaar gevast te worden. Indien men stopt met vasten voordat de zestig is

bereikt, dan dient men helemaal opnieuw te beginnen (behalve als men een geldig excuus heeft, zoals de
menstruatieperiode ofziek worden).
48 De slaaf dient Moslim te zijn. Deze vorm van Kaffaarah is niet van toepassing meer in onze tijd.

49 Indien een van deze zaken optreedt, dan dient men naast Kaffaarah ook de desbetreffende dag in te halen.
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Overgeleverd van Aboe Hurayrah *Mk> dat hij heeft gezegd: terwijl we bij de heilige

Profeet ^§ zaten kwam er plots een man en zei: "0 Boodschapper van Allah, ik ben

verloren!" De heilige Profeet zei: "Wat is er met jou gebeurd?" De man antwoordde:

"Ik heb gemeenschap gehad met mijn vrouw terwijl ik aan het vasten was.

"

De heilige Profeet ^§1 zei hierop: "Heb jij een slaaf zodat je hem kunt vrijlaten?" Hij

antwoordde: "Nee." De heilige Profeet J|f zei: "Ben je in staat om twee maanden

achtereenvolgens te vasten?" Hij antwoordde: "Nee." De heilige Profeet J§| zei: "Kun jij

zestig armen spijzigen?" Hij antwoordde: "Nee." De overleveraar (Aboe Hurayrah *Mk>)

zegt: "Hij (de man) bleef nog enige tijd bij de heilige Profeet ?§§, en terwijl we daar zo

waren werd er [op een gegeven moment] een grote mand met dadels gebracht voor de

heilige Profeet waarop hij 5|| zei: "Waar is de vragensteller?" De Sahaabi zei: "Ik [ben

hier]." De Heilige Profeet 5§| zei: "Neem dit en geef dit weg aIs Sadaqah (liefdadigheid).

De man zei: "Aan iemand die armer is dan ik, o Boodschapper van Allah? Bij Allah, er is

geen enkel gezin tussen deze twee lavaheuvels50 dan dat van mijl" De heilige Profeet^
lachte totdat zijn (prachtige) hoektanden zichtbaar werden, en zei vervolgens: "Spijzig

daarmee je gezin.

"

Sahieh Bukhari

50
Hij bedoelt de stad Madienah Munawwarah, die ineengesloten ligt tussen twee lavaheuvels vanuit het oosten

en westen.
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3. Uitscheiding van Manly als gevolg van seksuele handelingen, denken of kijken.

4. Het opzettelijk terechtkomen van iets vasts of vloeibaars in de maag via de mond 51
.

5. Opzettelijk braken en hierna iets van dit braaksel terugslikken
52

.

6. Het gebruiken van een Siwaak dat smaakelementen bevat en vervolgens het spuug
doorslikken. Hierbij maakt het niet uit of dit met of zonder opzet wordt gedaan 53

.

7. Het begaan van een vergezochte vergissing, zoals: denken dat over twee uren de
menstruatie zal beginnen, of denken dat de vasten is verbroken omdat men heeft

geroddeld en vervolgens gaat eten.

51 Kaffaarah is alleen verplicht indien dit via de mond gebeurt. Indien iets de maag bereikt via een andere weg,

zoals via het oor, oog of neus, dan is alleen inhalen verplicht en hoeft er geen Kaffaarah te worden gedaan.
52 Indien dit terugslikken opzettelijk gebeurt of door overmacht, dan dient deze dag ingehaald te worden en

Kaffaarah te worden gedaan. Indien het terugslikken van het braaksel gebeurt door vergeetachtigheid, dan is

alleen inhalen verplicht en hoeft er geen Kaffaarah te worden gedaan.
53 Indien het doorslikken gebeurt door vergeetachtigheid, dan is alleen inhalen verplicht en hoeft men geen
Kaffaarah te doen.
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Wanneer dient slechts de dag ingehaald te worden,
zonder Kaffaarah te doen?

In de volgende situaties wordt de vasten verbroken zonder dat daarbij de heiligheid van
de maand Ramadan wordt geschonden. Wanneer dit gebeurt, dan is de desbetreffende

dag inhalen voldoende en hoeft men geen Kaffaarah te doen:

1. Het overdag nuttigen van drank en/of voedsel, of het hebben van geslachtsgemeen-
schap, dit allemaal door vergeetachtigheid.

2. Het gedwongen worden om de vasten te verbreken.

3. Het hebben van een geldig excuus, zoals ziekte of op reis gaan.

{Maar wie ziek is of op reis is, dan een gelijk aantal vasten op andere dagen. Allah wenst
gemak voor u en Hij wenst u geen ongemak}.

4. Wanneer de vasten niet geldig is, zoals in geval van menstruatie en postnatale

bloeding.

5. Het zonder opzet braken en vervolgens hier iets van terugslikken.

6. Het met opzet braken, maar hier niets van terugslikken.

7. Opzettelijk braken en vervolgens hier iets van terugslikken, niet wetende (door

vergeetachtigheid) dat men aan het vasten is.

Overgeleverd van Sayyidunaa Aboe Hurayrah 4§£> dat heilige Profeet S§ fteeft gezegd:

"Degene die overvallen wordt door de handeling van braken, op hem/haar is er dan geen
inhalen (Qadaa) [d.w.z. zijn/haar vasten verbreekt niet], en degene die bewust zelf het

overgeven heeft veroorzaakt dient Qadaa (in te halen) te doen."

Soerah al-Baqarah, Aayah 185

Tirmidhi
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8. Het zonder opzet terechtkomen van poeder/stof/meel/gips in de keel. Let op: dit

dient niet in beroepsverband zijn.

9. Het twijfelen of Fadjr (of Maghrib) is aangebroken en vervolgens toch gaan eten 54
.

10. Het krijgen van een zaadlozing door het per ongeluk even nadenken over, of kijken

naar iets
55

.

11. Het krankzinnig worden of buiten bewustzijn raken na Fadjr en daarna weer beter

worden.

12. Het krankzinnig worden of buiten bewustzijn raken voor de duur van de helft en/of

een gehele dag.

$.L^2jLll aIIp 01 jL^^Jl 4lip (^y^l
ly* 01 l^Jji 01 :*~^liil ^1 0j1>^

Imaam Sahnoen !§$ heeft overgeleverd dat Imaam ibn al-Qaasim dfc heeft gezegd dat

onze uitspraak dat "degene die het merendeel van een dag buiten bewustzijn is geweest
Qadaa (de vastendag inhalen) dient te doen", voorzichtigheidshalve is en dat dit beter is.

13. Het zonder opzet terechtkomen van iets vloeibaars in de keel.

14. Het zonder opzet, of door vergeetachtigheid terechtkomen van iets vloeibaars in de
buik.

15. Het zonder opzet, of door vergeetachtigheid terechtkomen van rook in de keel.

16. Na het hebben van menstruatie/postnatale bloeding twijfelen of reinheid nu voor of

na Fadjr is opgetreden.

17. Het uitscheiden van voorvocht.

54 Dus na standvastigheid twijfels krijgen of de Fadjr/Maghrib daadwerkelijk is aangebroken.
55 Wanneer deze situatie zich voordoet, dan dient deze dag ingehaald te worden zonder het doen van Kaffaarah.

Dit is de meest gangbare uitspraak binnen de Maliki Madhab. Zie al-fiqh al-Maliki wa adilllatuhu deel 2, biz.: 92

(2
e
druk).

al-Mudawwanah al-Kubraa
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Zaken die de vasten niet verbreken

1. Het vanzelf overgeven en hier niets van terugslikken.

2. Het vanzelf terechtkomen van een vlieg of mug in de maag.

3. Het vanzelf terechtkomen van stof (afkomstig van een weg) in de maag.

4. Het zonder opzet terechtkomen van poeder/stof/meel/gips/ in de keel. Let op: dit

moet wej in beroepsverband zijn.

5. Het zonder opzet terechtkomen van zand/stof in de keel van degene wiens beroep

het is om te graven.

6. Het toebrengen van medicijnen in de opening van het geslachtsorgaan.

7. Het aanbrengen van olie in een buik/buikholte wond.

8. Het onmiddellijk stoppen met eten en drinken bij het aanbreken van de Fadjr.

9. Het uitscheiden van voorvocht of zaad zonder het krijgen van genot.

10. Het krijgen van genot, zonder dat er voorvocht of zaad wordt uitgescheiden.

11. Aderlaten, zowel voor degene die het doet als degene die het ondergaat.

56 Verbreekt de prik de vasten wel of niet? Geleerden verschillen hierover van mening. De eerste mening is dat

dit de vasten verbreekt indien de prik voedzaam is voor het lichaam (hier vallen inentingen en griepprikken dus
niet onder). De tweede mening is dat dit de vasten niet verbreekt, ongeacht de soort prik. Het prikken van

bloed verbreekt de vasten niet.
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Gewenste onderdelen van de vasten

1. De tong en lichaamsdelen weerhouden van alles wat niet nodig is en waar men geen
zonde voor krijgt

57
.

2. Zo snel mogelijk Iftaar doen, weliswaar met zekerheid dat de Maghrib is aangebroken
en voordat het Maghrib-gebed wordt verricht. Het is aanbevolen om iets lichts te

eten, zodat snel met het gebed begonnen kan worden.

3. Het doen van Iftaar met een oneven aantal dadels. Indien er geen dadels tot de
beschikking zijn, dan met water.

4. De tijd tussen het stoppen met eten tijdens Sohoor (laatste gedeelte van de nacht)

en het aanbreken van Fadjr moet overeenkomen met de tijd die men nodig heeft om
50 Quraan Ayaat te reciteren.

Overgeleverd van Sayyidunaa Anas bin Maalik 4lk> dat Allah's Boodschapper ^§1 /?eeft

gezegd: "Eten jullie wat (voor het vasten) tijdens de laatste periode van de nacht
(Sahar), want voorwaar, in het [voordat men gaat vasten] eten tijdens de Sahar is er

grootse Barakah/zegeningen.

"

Bukhari & Muslim

(J,|
^Ui

^ ^-^>J
Si i^^-P (jj^ Uj>«JlJ I Jli 4JlP Si C-*jll »AjJ ^J-^

-

j Asytf .SjT u^^>- jjti : JlS ?j^Ulj OliSfl ,jru 015" ^i" :iiS coSC^Jl

(J_;
Ss-*Jj 0jl>-\j t_jL>tJlw»lj 4jL>tJlw»l wLS'Ljj j^>t^vJl

(J^
25 S"*^ ' 3 j*^VwS

J .j3s«Jiil o^L^s>j jy>c^u]\ ^ju ^S" jJi

Overgeleverd van Sayyidunaa Zaid bin Thaabit *Mk> dat hij heeft gezegd: "We hadden

samen met de heilige Profeet ?H Suhoor gegeten, na enige tijd stond hij $H op

voor het gebed. [De overleveraar die dit bericht van de Sahaabi Zaid bin Thaabit *Mk>

overlevert, zegt]: Ik vroeg: "Hoeveel tijd was er tussen de Adhaan en de Suhoor?"

Sayyidunaa Zaid bin Thaabit *Mk> antwoordde: "De duur van vijftig Verzen.

"

Bukhari & Muslim

57 Het is dus afkeurenswaardig om met zaken bezig te zijn die op zich geen zonde zijn, maar wel onnodig zijn

(zoals praten over wereldse zaken). Het doen van Haraam zaken is uiteraard verboden.

.^LxUl ^ *y Jjtill ^ yt-'Vlj ^SjjJij t^UJaJl ^XaJL; 4jV s^jb i_->lj</?H d)j J-^J
-^^b iS^J, b" j^lj .4_^jLj J-x-^j jJ

^
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Ongewenste onderdelen van de vasten

1. lets proeven, zonder dit door te slikken.

2. lets kauwen.

3. Alle zaken die te maken hebben met voorspel.

4. Het gebruik van medicijnen waarbij de kans bestaat dat deze doorgeslikt worden.

5. Het oogsten van gewassen wat er toe kan leiden dat men het vasten niet meer
aankan, tenzij dit noodzakelijk is.

6. Het overdag gebruiken van parfum.

7. Het ruiken van parfum (dit behoort namelijk tot de lusten van de neus).

8. Het aderlaten voor degene die ziek is en twijfelt of hij/zij hierdoor beter zal worden.
Indien deze persoon zeker weet dat hij/zij hierdoor niet beter zal worden, dan is het

Haraam om te aderlaten.

9. Het twee dagen achtereenvolgend vasten zonder iets ertussen te eten.

32

StION Stichting Islamitische Organisatie Nederland www.stion.nl
|
info@stion.nl



\% Madrasah Raayatun Nabiy
vrede en zegeningen zij met hem

Vasten tijdens het reizen

Het is toegestaan om te eten en te drinken in de heilige maand Ramadan wanneer men
op reis is. Het is echter wel gewenst om te vasten tijdens het reizen. Allah de Verhevene
openbaart in de heilige Quraan:

184 h\ tS^JI Ijy^ S j>-\ ^»U>\ tjA t>X-j*$yu*^ J\ L^a^ o^3 W

{Maar wie onder u ziek is ofzich op reis bevindt, dan een geiijk aantal dagen vasten op
andere dagen}.

Soerah al-Baqarah, Aayah 184

Overgeleverd van Sayyidunaa Anas bin Maalik *Mk> dat hij gezegd heeft: "l/l/// hebben met

de Heilige Profeet £§f /V? maand Ramadan gereisd60 . Degene die vastte veroordeelde

niet degene die niet vastte, noch veroordeelde degene die niet vastte degene die wel
vastte.

"

Muwatta Imaam Maalik

.jJajij d)l A_ulp (3**^ tlAj fJ^
2^

60
D/t /s c/e bewoording uit Muwatta Imaam Maalik, in Sahieh Bukhari heeft deze overlevering de volgende

bewoording: "Wij reisden (dus vaker) met de heilige Profeet (SallalLaahu "alaihi wa sallam) in de maand
Ramadan].

"
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Overgeleverd van Hamzah bin 'Amr al-Aslamiy 4§£> dat hij tegen de heilige Boodschapper

zei: "O Boodschapper van Allah, ik ben iemand die vast, moet/zal ik dan ook vasten

wanneer ik op reis ben? Allah's Boodschapper $H antwoordde hem: "Als je wilt [vasten]

vast dan, en als je [niet] wilt [vasten], vast dan niet.

"

Het argument dat het gewenst is om te vasten tijdens het reizen is het volgende:

{Maar dat gij vast is veel beter voor u}. Soerah al-Baqarah, Aayah 184

Voorwaarden m.b.t. het eten tijdens het vasten
Wanneer men ervoor kiest om niet te vasten tijdens het reizen, dan moet er worden
voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Tijdens de reis dient een minimaal aantal kilometers te worden afgelegd. Het is pas

toegestaan om niet te vasten 61 wanneer de reis (alleen heenreis) een afstand beslaat

van vier Burud. Een Baried is vier Faraasig. Een Farsag is drie Islamitische mijl. Een
Islamitische mijl is 1,617 kilometer62 . Het minimaal aantal kilometers die afgelegd

dienen te worden is dus: 77,616 km. 63

2. De reis dient ondernomen te worden voor iets wat toegestaan is. Indien men een reis

onderneemt met de bedoeling om iets te doen wat niet toegestaan is, dan is het niet

toegestaan om te eten tijdens deze reis.

3. Men dient voor de Fadjr voornerne n te hebben om niet te vasten tijdens het reizen.

4. Men dient voor de Fadjr te beginnen met de reis
64

.

61 En het is dan tevens toegestaan om de gebeden te halveren die vier Raka'aat tellen (i.p.v. vier bidt men twee
Raka'aat. Dit geldt voor de Dohr, "Asr en "Ishaa).
62 Er bestaat meningsverschil over hoeveel kilometer een Islamitische mijl nou daadwerkelijk is.

63 Zie al-Fiqh al-Maliki wa adillatuhu, deel 1, biz.: 301 (2
e
druk).

64 Wanneer men pas na de Fadjr begint met de reis, dan dient men deze dag wel te vasten en is het niet

toegestaan om te eten.

Muwatta Imaam Maalik, Sahieh Bukhari en Sahieh Muslim
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Vasten tijdens ziekte en zwangerschap

Het is toegestaan om niet te vasten wegens ziekte, indien de zieke persoon nog zieker

zal worden of moeite en last zal ervaren wanneer hij/zij wel zou vasten65
. Allah de

Verhevene openbaart in de heilige Quraan:

184 h\ tS^JI Ijy^ S J>-\ ^»U>\ tjA oJl_*syu*^ J\ L^/ O*-3 w

{Maar wie onder u ziek is ofzich op reis bevindt, dan een geiijk aantal dagen vasten op
andere dagen}.

Soerah al-Baqarah, Aayah 184

Maar indien men zo ziek is dat men ernstig gebrek zou kunnen oplopen of zelfs dood zou

gaan als gevolg van het vasten, dan is het zelfs verplicht om in een dergelijk situatie niet

te vasten.

Hetzelfde geldt voor de zwangere vrouw. Wanneer een zwangere vrouw vreest dat zij

en/of het kind schade zal ondervinden of grote moeite en last zal ervaren als gevolg van
het vasten, dan is het niet verplicht om te vasten. Wanneer een zwangere vrouw vreest

dat zij en/of het kind ernstig letsel zou kunnen oplopen of zelfs dood zou gaan als gevolg

van het vasten, dan is het ook in deze situatie verplicht om niet te vasten.

65 Met "ziekte" wordt bedoeld dat men nauwelijks of met grote moeite zou kunnen vasten. Maar wanneer men
last heeft van een lichte hoofdpijn of een simpele verkoudheid, dan is het wel verplicht om te vasten.
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Tijdens en na de Iftaar

Het is gewenst om meteen te ontvasten wanneer de Maghrib met zekerheid is

aangebroken. De Maghrib breekt aan wanneer de (ronding van de) zon helemaal is

verdwenen achter de westelijke horizon.

Het is gewenst om eerst iets (lichts) te eten alvorens aan te vangen met het Maghrib
gebed. Het is hierbij gewenst om eerst een oneven aantal dadels te eten en daarna een
slokje water te nemen. Voordat men begint met eten zegt men een of meer van de
volgende Du'aa (smeekbedes):

.j^kJ! cJ\ d£[ cJL* cojUl dlijj Jlpj £JJ* dlS

.^M ^» j-iis aibj OjwLi ^j^P- b>lj t laalll ^Ij ^I^Jail

"O Allah, voor U alleen heb ik gevast, en met het door uw geschonken levensonderhoud
heb ik ontvast; aanvaard het dan van mij, voorwaar, U bent het die de Alhorende en
Alwetende is.

"

At-Tabari, Ibn Sunni

.&! £li 0! jMll j cJjjiJ! cOSlj clikJ! CJ*1

"De dorst is verdwenen, de aderen zijn bevochtigd en -als Allah het wil- is de beloning

binnen.

"

Aboe Dawoed

V\//e /of /co/r?t Allah alleen toe, Hij Die mij in staat heeft gesteld waardoor ik heb kunnen
vasten en mij heeft voorzien van levensonderhoud waardoor ik heb kunnen ontvasten.

"

Ibn Sunni

Na het ontvasten dient men zo snel mogelijk het Maghrib gebed te verrichten. Na het

Maghrib gebed dient men zich niet helemaal vol te eten, maar men dient gematigd te

eten. Men dient een normale maaltijd te nuttigen zoals men die altijd eet, zonder al dat

extra's. Hou continu in gedachten wat het werkelijke doel van de vasten is (zie

hoofdstuk: 'inleiding').
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Veel gestelde vragen

Is de dageraad {Fadjr) hetzelfde als zonsopkomst?

Nee, de dageraad gaat altijd vooraf aan zonsopkomst. Wanneer het eerste licht vanuit de
oostelijke horizon zichtbaar begint te worden, is er sprake van het aanbreken van de
dageraad. De zon staat dan 18 graden beneden de horizon.

Er is sprake van zonsopkomst wanneer de zon boven de oostelijke horizon verschijnt. In

de zomer duurt de periode tussen de dageraad en zonsopkomst korter en in de winter

langer.

Ik ben na de Fadjr rein geworden van menstruatie. Moet ik nu de rest van de
dag vasten?

Nee, wanneer een menstruerende vrouw na Fadjr rein wordt, dan hoeft ze deze dag niet

te vasten. Wei dient de vrouw deze dag, en alle andere gemiste dagen, in te halen.

Ik ben net voor de Fadjr rein geworden van menstruatie. Moet ik nu beginnen
met vasten, ook al heb ik geen Ghusl (grote wassing) verricht?

3a, wanneer een menstruerende vrouw rein wordt voordat de Fadjr aanbreekt, dan dient

ze de intentie aan te nemen en te beginnen met vasten. Het maakt hierbij niet uit dat de
vrouw geen Ghusl heeft verricht, omdat de Ghusl geen voorwaarde is voor de geldigheid

van de vasten. Wei is de Ghusl een voorwaarde voor de geldigheid van het gebed.

Ik heb per ongeluk een slok water gedronken in de Ramadan. Is mijn vasten nu
verbroken?

3a, de vasten is verbroken omdat niet is voldaan aan het tweede verplichte onderdeel

van de vasten, namelijk onthouding van al datgene wat de vasten verbreekt. Maar omdat
dit niet met opzet is gebeurd, hoeft men enkel deze dag in te halen zonder daarbij

Kaffaarah (boetedoening) te doen. Wei moet men gedurende de rest van de dag Imsaak
doen (zich onthouden van zaken die de vasten verbreken).

Verbreekt een natte droom de vasten?

Een natte droom verbreekt de vasten niet.

Verbreekt nagels knippen de vasten?

Het knippen van de nagels verbreekt de vasten niet.
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Verbreekt het scheren van lichaamshaar de vasten?

Het scheren van lichaamshaar verbreekt de vasten niet.

Mag ik olie in mijn haar gebruiken tijdens de vasten?

Het is toegestaan om olie te gebruiken in het haar tijdens de vasten.

Mag ik parfum gebruiken tijdens de vasten?

Het overdag gebruiken van parfum terwijl men vast is ongewenst, maar het vasten

verbreekt hierdoor niet.

Ik ga in de Ramadan op reis en ik vertrek in de middag. Mag ik deze dag eten en
na de Ramadan deze dag inhalen?

Nee, wanneer men op reis gaat en de Fadjr is a I aangebroken, dan dient men die dag te

vasten.

Dit is een misverstand dat vaak voorkomt onder reizigers. Wanneer men voor de Fadjr

nog geen reiziger is, dan dient men de intentie aan te nemen om te vasten. Wanneer
men daarna overdag eet, dan wordt dit gezien aIs 'het met opzet eten tijdens de vasten'.

Een vriend van mij die bidt niet, maar hij vast wel in de maand Ramadan. Is zijn

vasten nu geldig?

3a, de vasten van een persoon die niet bidt is gewoon geldig (mits natuurlijk de
voorschriften van de vasten in acht worden genomen). Het gebed is geen voorwaarde
voor de geldigheid van de vasten. Wel is het verzaken en niet verrichten van het gebed
een grote zonde. Deze persoon dient vergiffenis te vragen aan Allah de Verhevene en zo
snel mogelijk te beginnen met het gebed.

Ik ben nu aan het vasten, maar ik weet uit ervaring dat mijn menstruatie-
periode straks in de middag gaat beginnen. Mag ik nu alvast gaan eten of moet
ik doorvasten tot mijn periode daadwerkelijk begint?

Een vrouw kan inderdaad uit ervaring ongeveer schatten wanneer haar
menstruatieperiode zal beginnen. Ze mag echter niet eten of drinken zolang haar periode

niet is begonnen. Doet ze dit wel, dan dient ze deze dag in te halen en tevens Kaffaarah

te doen.
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Bijlage 1 - Schema: overgeven

Door vergeet-

achtigheid iets

hiervan terugslikken

Opzettelijk/door

overmacht iets

hiervan terugslikken

V V

Dag inhalen,

maar geen
Kaffaarah

Dag inhalen

en Kaffaarah

Niets hiervan

teruggeslikt

lets hiervan

teruggeslikt

V V

Vasten niet

verbroken
Dag inhalen,

maar geen
Kaffaarah





Bijlage 2 - Schema: gevolgen van het verbreken van de vasten

Vasten
verbroken

In de maand
Ramadan

Met opzet vasten

verbroken

Inhalen

&
Kaffaarah

Zonder opzet

vasten verbroken

Alleen inhalen

Betreft verplichte

vasten

Met opzet vasten

verbroken

Buiten de maand
Ramadan

Betreft vrijwillige

vasten

Alleen inhalen

c
Zonder opzet

vasten verbroken
j

Alleen inhalen

c
Met opzet vasten

verbroken
j

r

Alleen inhalen

c
Zonder opzet

vasten verbroken
j

Niks aan de hand,

Inhalen hoeft

niet.







Vasten in de heilige maand Ramadan is een van de vijf funda-

menten van de Islam. Vanaf de dageraad tot zonsondergang laat

de Moslim alles wat hij begeert aan fysieke en mentale zaken

achter zich,(opi met voile toewijding het hart te vervullen met

de gedachtenis aan Allah de Verhevene.

Dit boek legt de voorsehriften van de vasten op een beknopte

manier uit, gebaseerd op de Maliki Madhab.
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